
Klub českých turistů Queer

neděle 29. 4. 2012 ve spolupráci s Charlie o.s.

Z Ďáblic do Bohnic a ještě dál

Sraz: 12:30 (čekáme do 12:35) Sídliště Ďáblice - točna tramvají (TRAM 10, 17 a BUS  103, 136, 
345, 348, 368) - spojení z metra C Ládví

Trasa: 10 a 17 km s možností dalšího prodloužení

Předběžný popis trasy: Projdeme okolo Ďáblického hřibitova do Ďáblic – zde si prohlédneme 
nejstarší český panelák a vydáme se po žluté turistické značce okolo Ďáblické hvězdárny přes 
Ďáblický háj k vozovně Kobylisy. Odtud budeme pokračovat po zelené turistické značce přes 
Čimický háj a po jeho opuštění zamíříme k hlavní bráně Bohnické psychiatrické léčebny. Areál je 
běžně průchozí, projdeme jím a na jeho konci se zastavíme v místní farmě. Po opuštění areálu si zde 
můžeme prohlédnout zvířecí hřbitov a po modré jít na vyhlídku. Zde je možné se po cca 10 km 
odpojit na BUS Sídliště Bohnice.
Zbytek bude pokračovat do Draháňského údolí a podél Vltavy po červené turistické značce 
dojdeme do Tróji před ZOO. (17 km) Zájemci mohou pokračovat dále – prohlídkou ZOO, 
botanické zahrady, areálu Trojského zámku či přes Stromovku na metro.

Zajímavosti na trase: 
První panelový dům v Česku z roku 1955 stojí dodnes v Praze v Ďáblicích. Je v něm dvanáct 
bytových jednotek 3+1 o velikosti téměř 100 metrů čtverečních. Pro stavbu byl vyvinut nový 
konstrukční systém, takzvaný skeletopanel, jehož autorem byl Miloslav Wimmer.

Ďáblická Hvězdárna byla postavena v padesátých letech astronomickým kroužkem tehdy 
samostatné obce Ďáblice. Pro veřejnost byla otevřena v roce 1956. Původní stavba (východní 
kopule, přednáškový sál a knihovna) byla rozšířena v roce 1960 o kancelář, západní kopuli a 
spojovací chodbu. V roce 1968, při sloučení Ďáblic s Prahou, se hvězdárna spojila se Štefánikovou 
hvězdárnou a od roku 1975 je třetím střediskem Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. 
Hvězdárna je postavena na skalnatém výběžku kopce Ládví, v nadmořské výšce 325 metrů. V jejím 
těsném sousedství je místo výhledu na téměř polovinu Čech, vybavené směrovou růžicí a malým 
dalekohledem. Za vynikající dohlednosti je možné vidět i pohraniční hory - Krušné, Jizerské a 
Krkonoše.

Psychiatrická léčebna Bohnice - Ústav byl založen počátkem 20. století a byl tehdy společně s 
vídeňským ústavem nejmodernějším a největším obdobným ústavem v Rakousku-Uhersku. Oba 
ústavy měly dokonce stejného architekta, Václava Roštlapila. Jako samostatný právní subjekt byla 
Psychiatrická léčebna Bohnice založena roku 1990. V centru její pozornosti je psychiatrická léčba a 
ošetření nebo vyšetření jedinců, kteří jsou v rámci duševní choroby nebezpeční sobě nebo okolí. 
Ústav má mnoho oddělení, mimo jiné tzv. centrum krizové intervence (včetně linky důvěry s 
poradenskou službou), několik oddělení pro léčbu klasických duševních chorob, 
oddělení gerontopsychiatrie, odd. léčby závislostí a také terapeutické dílny (keramika, pletení 
košíků, výroba svíček, knihvazačství, dřevařská dílna aj.). Pro hospitalizované pacienty je také 
možnost návštěvy muzikoterapie, hippoterapie atd. V areálu léčebny se nachází divadlo Za 
plotem otevřené po rekonstrukci v roce 1991, sloužící pacientům i veřejnosti a pravidelně se v 
léčebně konají nejen hudební festival Babí léto a divadelní festival Mezi ploty, ale i pravidelné 



koncerty v klubu V. Kolona. V areálu léčebny sídlí a působí i další instituce, například 
Psychiatrické centrum Praha (bývalý Výzkumný ústav psychiatrický) a Linka bezpečí pro děti.

Draháňské údolí se táhne od Dolních Chaber až po své vyústění do Vltavy. Velká rozmanitost 
území je dána především jeho členitostí – naleznete zde jak údolní louky, rákosiny, břehové 
porosty, tak lesní společenstva nebo (pro svou významnost by se dalo říci zejména) výslunné partie 
jižních svahů, které hostí řadu vzácných druhů skalních stepí. Celé území tvoří současně severní 
hranici přírodního parku Draháň-Troja a částečně přesahuje do přírodního parku Dolní Povltaví 
rozkládající se už v okrese Praha-východ. Tento přesah se týká většiny jižních svahů údolí. V celé 
délce přibližně 2,5 kilometrů protéká potok pramenící dvěma stružkami v Dolních Chabrech. Podle 
nejstarších katastrálních map je označován jako Drahovský, v novějších katastrálních mapách je 
veden jako Luční potok, dnes je častěji nazýván jako Chaberský nebo jednodušeji Draháňský. 
Zúžený úsek od Draháňského mlýna k Vltavě bývá někdy označován také jako Draháňská rokle.

Vybavení: Pevná obuv, osobní doklady, svačina

Upozornění: Akce se koná za každého počasí. Každý se účastní na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost.
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